
Videobook a lap alján!

WJLF PedLabor

Mire megoldás az alternatív iskola?

Az idei tanév első programja - részben a köznevelési törvény módosításának hatására - az
alternatív iskolák helyzetét és szerepét helyezi a fókuszba. "Mire megoldás az alternatív iskola?"
- vagyis kik és miért választják ezt az utat gyermekeik számára, mit jelent az alternatív pedagógia
a tanárképzés és az oktatásfejlesztés szempontjából, milyen volt az oktatásirányítás viszonya
ezekhez az intézményekhez régen és milyen ma?

A kerekasztal beszélgetésre meghívott szakemberek:
- Dobos Orsolya pedagógus, az AME Alternatív Tagozatának vezetője
- Halácsy Péter médiakutató, a Prezi és a Budapest School alapítója
- Kopp Erika neveléstörténész, az ELTE PPK Pedagógusképzés Kutatócsoport tagja
- Lannert Judit közgazdász-szociálpolitikus, oktatáskutató

Moderátor: Biró Zsuzsanna Hanna szakvezető

A pódiumbeszélgetést követően bárki hozzászólhat a témához illetve kérdéseket tehet fel a
kerekasztal résztvevőihez. A rendezvényről videó felvétel készül, ami felkerül a YouTube-ra is.

Helyszín: 1086 Budapest, Dankó u. 11. Kline terem
Időpont: 2019. október 7. hétfő, 17-20

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a pedlabor@gmail.com címen lehet,
név, foglalkozás, intézmény megadásával.

Videobook:

https://youtu.be/W3c7ZMpe6bo

https://youtu.be/ea4PM43fPKE

https://youtu.be/uCQQeXDsnrE

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Mire_megoldas_az_alternativ_iskola_0.mp4
https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Mire_megoldas_az_alternativ_iskola_1.mp4
https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/Mire_megoldas_az_alternativ_iskola_2.mp4

Ha kattintásra nem indul, másold a böngésző parancssorába!

***



A Wesley János Főiskola pedagógia szakos hallgatói és oktatói nyitott szakmai műhelyt hoztak létre
PedLabor néven, ami minden hónap első hétfőjén 17 és 20 óra között különböző programokat kínál
gyakorló pedagógusok és más pedagógiai szakemberek számára. Célunk az ismeretterjesztés és a
tapasztalatcsere olyan témákban, amelyek komoly kihívást jelentenek a közoktatás területén. A
rendezvénysorozat látogatása ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Témáink:

április 1. Hogyan előzhető meg az iskolai bullying? (módszertani bemutató, kerekasztalbeszélgetés, fórum)
május 6. Mit tanulhatunk a finnektől? (minikonferencia, fórum)

https://www.facebook.com/events/wesley-j%C3%A1nos-f%C5%91iskola/pedlabor-hogyan-
el%C5%91zhet%C5%91-meg-az-iskolai-bullying/1849052768533831/

http://oktatas.uni.hu/20190401_videobook.htm

2019.05.06.
Mit tanulhatunk a finnektől? (És mit nem?) – minikonferencia
http://oktatas.uni.hu/20190506_videobook.htm

2019.06.03.
Pedlabor – Játék és tanulás gemifikáción innen és túl – módszertani műhely
http://oktatas.uni.hu/20190603.htm

Előkészületben:

2019.11.04.
Gréta és társai egy reményvesztett generáció?

http://oktatas.uni.hu/20191104.htm

2019.12. 02.
A gettóiskolák

http://oktatas.uni.hu/20191202.htm


